
 

 

 

 

 
 

 

Volledig Metaal USB-autolader,  

2 Poorten, Unibehuizing 

 

Handleiding 

84120 



SPECIFICATIES: 

 Ingangsspanning: 10,5–18 V DC 

 USB-uitgangsspanning: 2x 5 V/2,4 A 

 Totale USB-uitgangsstroom: 4,8 A max 

 USB-poorten: 2x 2,4 A 

 USB-autolader geschikt voor het opladen van de meeste elektronische 
apparatuur met USB-poort zoals alle smartphones, tablets, 
MP3-spelers, camera’s, iPhone®, iPad® enz. 

 84120 is voorzien van een zekering en kortsluitingbeveiliging 

 Met noodhamerfunctie, u kunt de lader in noodgevallen gebruiken om 
de ruiten van het voertuig in te slaan 

 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 

 Sluit de metalen USB-autolader 84120 aan op de cigarettenaansteker 
of voedingsuitgang van het voertuig. 

 De voedingsindicator van de 84120 zal oplichten 

 Steek de USB-kabel van de muziekspeler of op te laden apparatuur in 
de lader 

 

KENMERKEN: 

 Certificaat: CE 

 Voldoet aan de RoHS Richtlijn 

 Top-voertuig oplaadtechnologie, eenvoudig opladen van alle digitale 
3C-apparatuur 

 Allooimateriaal: Duurzaam ontwerp van metaallegering, uiterst efficiënt 

USB-uitgangen

POOL 



 Intelligent Multi-circuit beveiligingssysteem voor veelzijdig gebruik, 
specifiaal in de gecompliceerde voertuigindustrie 

 Ultrahoog uitgangsvermogen om te voldoen aan de laadvereisten van 
hoog-vermogen apparatuur 

 

GEBRUIKSOMGEVING: 

 Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C (Vollast en normale werking) 

 Opslagtemperatuur: -30°C tot 85°C met verpakking 

 Bedrijfsvochtigheid: 5% tot 90% RH (72 uur vollast en normale 
werking) 

 

BEVEILIGINGEN: 

 Overspanningbeveiliging 

 Overstroombeveiliging 

 Kortsluitingbeveiliging 

 

BELANGRIJK: 

 Vergeet a.u.b. niet dat de 84120 niet zelfaangedreven is 

 Voeding wordt verstrekt door de auto via pool 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

 Gebruik het apparaat niet in natte omgevingen 

 Stel het apparaat niet bloot aan vocht 

 De geschikte gebruikstemperatuur voor het apparaat is 0°C tot 45°C 

 Buiten bereik houden van kinderen 

 Vermijd overmatige hittebronnen of langdurig direct zonlicht 

 U kunt dit apparaat niet zelf repareren 

 Stop onmiddellijk het apparaat te gebruiken zodra deze stopt met 
werken of als u een storing verwacht 

 Koppel het apparaat na gebruik los 


